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Gegevens

Voorjaar?

Kampioenschap te vieren?

Je suis Charlie?

Verjaardagscadeau?

Tuin onderhoud?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Het eerste clubblad van dit jaar (de 41e

jaargang) is een feit. Met enige vertra-
ging is het clubblad begin mei afgerond en
had grotendeels te maken met het opknap-
pen, verhuizen en inrichting de nieuwe wo-
ning van ondergetekende.

De aangeleverde copy was meer dan gebrui-
kelijk, mede doordat de datum van verschij-
ning is uitgesteld. Vandaar dat dit clubblad 48
pagina's omvat. De competitie is inmiddels
ten einde voor senioren, jeugd en aangepaste
sporters. De eindstanden en percentages
kun je elders in dit clubblad nalezen.

Achter de schermen is onder andere het be-
stuur druk bezig met allerlei zaken en neemt
van deze vrijwilligers een hoop tijd in beslag.
Vandaar ook het positieve stukje van Dienke
over dat we samen De Toekomst zijn!

De jeugd heeft in positieve zin weer van zich
laten spreken door onder andere de uitver-
kiezing van Emine Ernst als sporttalent van
de gemeente Lochem op 6 maart jongstle-
den bij zalencentrum Stegeman in Laren en
heeft Rutger Carelse de afdelings-
kampioenschappen bij de jeugd op zijn naam
weten te schrijven. Overigens won Gerben
Otten deze titel bij de senioren. Naast de ge-
wonnen afdelingskampioenschappen had
Gerben een substantieel aandeel in het kam-
pioenschap van het eerste herenteam, die
daarmee promoveren naar de 2e divisie.
Naast dit kampioenschap zijn er bij de senio-
ren nog een 3-tal teams kampioen geworden
en bij de jeugd zal het vaandelteam ook haar
kampioenschap binnen gaan halen op 9 mei.

Op de nieuwjaarsreceptie (op 10 januari) is
de vernieuwde website van De Toekomst
gelanceerd. Alhoewel deze nog niet helemaal
klaar is (en er altijd achter de schermen ge-
werkt wordt om de informatie bij te werken)
zijn de reacties hierop erg  positief. De
nieuwsrubriek ontbreekt op dit moment ech-
ter nog, maar deze functionaliteit zal binnen-
kort geïmplementeerd gaan worden.
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Van het bestuur

Om maar gelijk met de deur in huis te val
len. Met het uitbrengen van het vorige

clubblad in december 2014 is het nieuwe
bestuur voorgesteld met daarin als tijdelijke
voorzitter Dienke Geurtz en als tijdelijk secre-
taris Bert Boers.
Inmiddels heeft Ronald Swaters toegezegd
om zich beschikbaar te stellen als voorzitter
vanaf de ALV van oktober 2015. Wat dan nog
wel blijft is de vacature van secretaris om te-
vens weer een bezetting te krijgen van 7
personen.

Aan het begin van dit jaar zijn we gestart met
het schoonmaakrooster nieuwe opzet. De
ervaringen tot nu zijn overwegend positief.
Een enkele keer is er vergeten schoon te ma-
ken doordat de groepsleider was vergeten de
groep bijeen te roepen. Zo zie je maar weer
welke belangrijke functie dit is.

Ik denk dat we met deze opzet de goede weg
zijn ingeslagen en laten we elkaar vooral blij-
ven motiveren. Het geeft immers een goed
gevoel als alles weer fris en schoon is!
Uiteindelijk hebben wij allen, inclusief  bezoe-
kers, het recht op een schone accommoda-
tie. Niet soms?

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...

Inmiddels incasseren we nu ruim een jaar de
contributie en competitietoeslag via het
nieuwe machtigingssysteem. Het heeft wel
de nodige inspanning met wat hobbels ge-
kost maar het loopt nu naar tevredenheid.

In het najaar staat er weer een EHBO en AED
cursusavond op de agenda. Er is inmiddels,
na inventarisatie, een groep samengesteld
van leden die het verlenen van eerste hulp
een belangrijke taak vinden en graag daarin
getraind willen worden. Het is natuurlijk te
hopen dat we hiervan geen gebruik hoeven
te maken.

Rest ons nog om de teams die afgelopen
seizoen kampioen zijn geworden (opnieuw)
te feliciteren. Uiteraard wordt hier verderop in
het clubblad uitgebreider aandacht aan be-
steed.
Tevens mag er een compliment gemaakt
worden over het aantal boetes. Afgelopen
competitie is dit met een aanzienlijk bedrag
gedaald ten opzichte van het seizoen ervoor.
Hopelijk wordt deze lijn voortgezet.

Bert Boers
Secretaris a.i.
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Accommodatie & Beheer (1)

Om nu weer een boeiend verhaal neer te zetten is in vergelijking met vorig jaar heel wat
moeilijker. Immers we stonden toen aan de vooravond van een grote renovatie met heel

veel aandachtspunten. Dit is inmiddels volledig uitgevoerd met betrekking tot de plannen die we
toen hadden met uitzondering van wat schilderwerkzaamheden, voornamelijk buitenzijde ge-
bouw.

Natuurlijk blijft het in goede conditie houden van het gebouw met de daarin aanwezige installa-
ties onze eerste zorg, wij proberen als commissie aan al onze leden een goede plek te bieden
om te sporten en te ontspannen in de breedste zin van het woord. Veiligheid maar ook hygiëne
zijn hier belangrijke onderdelen in, als vereniging hebben wij hiervoor te zorgen. Wij zijn dan ook
voortdurend met een kleine groep bezig dit ten uitvoer te brengen.

Wat veiligheid betreft, vorig jaar is een rolsteiger aangeschaft om op een veilige manier kapotte
TL-lampen te kunnen vervangen. Ook zullen eerdaags de kunststof afvalbakken vervangen
worden door stalen i.v.m. de brandveiligheid.

Onlangs is een keuringsrapport uitgebracht over de conditie van de platte daken op het gebouw.
Algehele indruk is dat een groot gedeelte van het dak zich in matige conditie bevindt. In de nabije
toekomst moeten wij er rekening mee houden dat de dakbedekking zal moeten worden vervan-
gen. Geschatte kosten meer dan 10.000 euro.

Wat nog steeds boven aan onze lijst staat is de renovatie van het invalidentoilet. Door de stich-
ting Fonds 1819 is ons een bijdrage toegezegd. Dit is echter niet voldoende om alle kosten te
dekken. Doelstelling is echter dat wij dit jaar beschikken over het gerenoveerde toilet. Daarbij
proberen we de kosten zoveel mogelijk uit fondsen of subsidies rond te krijgen. Wordt vervolgd.

Ook energiebesparing blijft een aandachtspunt. Kleedkamers en toiletten zijn inmiddels uitge-
voerd met automatische lichtschakelaars. De nog resterende vertrekken zoals de bestuurs-
kamer en het rookhok zullen nog volgen. Deurdrangers zijn geplaatst om te voorkomen dat
warmte verloren gaat.

Het switchen van energieleverancier staat nog op de agenda nadat het lopende contract is
beëindigd, levert zonder kosten een besparing op!

Niet voor iedereen zichtbaar, maar het vertrek naast de herenkleedkamer bevatte enorm veel
leidingwerk tussen de twee cv-ketels waarvan niemand wist wat de functie precies was. Dit is
teruggebracht tot een logisch en overzichtelijk werkend geheel. Heeft wel ruim honderd kilo aan
oud ijzer opgeleverd!

De kleine hal zal tezijnertijd ook worden voorzien van een basisverlichting, identiek als de grote
hal. Hiermee blijven ook de daar aanwezige sponsorborden steeds zichtbaar.

Een volgend groter project is nog in het voorstadium maar toch al wel goed om te vermelden,
namelijk het moderniseren van de keuken en het naastgelegen voorraadhok. In laatstgenoemde
zijn een aantal warmtebronnen aanwezig terwijl we eigenlijk de temperatuur in die ruimte zo
laag mogelijk willen houden. Hoe we dit kunnen verbeteren is op dit moment nog niet bekend.
Idee is om de keuken te voorzien van moderner horeca-apparatuur en schoonmaakvriendelijker
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Accommodatie & Beheer (2)

te maken.
Terug naar de grote hal. We horen regelmatig dat deze ruimte als een klankkast klinkt. Het
geluid wordt als het ware door de wanden versterkt. We proberen een low cost oplossing te
bedenken.

Al geruime tijd is bekend dat de rode vloer afgeeft. De leverancier heeft toegezegd dat de vloer
een nieuwe toplaag krijgt. Wanneer is op dit moment nog niet bekend.

Dit is een korte opsomming van wat zoal gebeurd is, maar ook wat ons nog te wachten staat.

Bekend is dat Raymond Boesveld onze vereniging helaas verlaat en daarbij ook de commissie
Accommodatie & Beheer.  Via deze weg willen we hem voor zijn bijdrage bedanken. Dit bete-
kent ook dat deze plek moet worden opgevuld, bij voorkeur door iemand die wat handig is met
kluswerkzaamheden. Laat maar weten!

Tenslotte kom ik toch weer op de het volgende. Onze vereniging kan alleen functioneren door de
ondersteuning van vrijwilligers. Jullie bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Namens de commissie Accommodatie & Beheer,
Bert Boers

Samen zijn we De Toekomst!

Sinds de verbouwing van onze hal en de komst van de nieuwe sportvloer regent het compli-
menten van tegenstanders en bezoekers die onder de indruk zijn van het resultaat. En

terecht! Wat wij als vereniging in slechts een paar maanden tijd met een groep vrijwilligers
hebben neergezet, is uniek.  Daar zijn we niet alleen zuinig, maar ook heel trots op. Het laat zien
wat je kunt bereiken, als je bereid bent er met z’n allen de schouders eronder te zetten!

Nu we zo’n mooie hal hebben, willen we hem ook zo houden. En dat betekent dat we niet
kunnen zonder de inzet van vrijwilligers. Natuurlijk, iedereen heeft tijd te kort. Maar wanneer we
samen onze club dragen, wordt het werk voor iedereen lichter. Laten we kijken waar we elkaar
kunnen helpen en ondersteunen.

Een vereniging is geen dagje uit waar je een activiteit koopt, je troep achterlaat en weer vertrekt.
Er is altijd iemand nodig die vrijwillig de douches en kleedkamers schoonmaakt, de barvoorraad
bijvult of een jeugdteam begeleidt.

Binnen onze vereniging zijn er leden die zich al jaren ontzettend inzetten. Op hen zijn we trots.
Laten we elkaar (nog meer) stimuleren de schouders eronder te zetten. Samen zijn we sterk en
alleen samen zijn we De Toekomst!

Namens het bestuur,
Dienke Geurtz
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Clubkampioenschappen senioren

Tafeltennisser Erik Ernst won zondag 18 januari 2015 de clubkampioenschappen bij onze
vereniging. Frank Bruggeman, speler van het eerste herenteam werd tweede. Beide

heren speelden een spannende finale waarbij Ernst aan het langste eind trok.
Een derde plek was er voor Jeroen de Boer. Jolanda Hofland bereikte een vierde plek en was
daarmee de beste vrouw. Emine Ernst eindigde op een negende plek en mag zich dit jaar de
beste jeugdspeler noemen. Het is een unicum in de geschiedenis van L.T.T.C. De Toekomst
dat de drie kampioenen - de clubkampioen, de sterkste vrouw en het sterkste jeugdlid - uit
één gezin komen.

9. Emine Ernst (winnaar poule 2)
10. Sjako Beekman
11. Leendert Kostanje
12. Reint Broeke
13. Jan Schrijver
14. Gert Mogezomp
15. Arend Horstman
16. Jolijn Schut

25. Gerbrand Pot (winnaar poule 4)
26. Jan Bouwmeester
27. Jeroen Schrijver
28. Willem Klein Baltink
29. Michelle Zonneveld
30. Oliver Pot
31. Rico Rappard
32. Anouk Appelo
33. Fabian Ernst

totaaluitslag
1. Erik Ernst
2. Frank Bruggeman
3. Jeroen de Boer
4. Jolanda Hofland
5. Roland Voppel
6. Brenda Veenstra
7. Boris Bosch
8. Ronald Swaters

17. Maik Bellman (winnaar poule 3)
18. Sven Jeurissen
19. Mark Boot
20. Jos Jeurissen
21. Ellen Mogezomp
22. Rob Jorritsma
23. Henk Lubbertink
24. Bert Boers
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Vier seniorenteams kampioen (1)

De voorjaarscompetitie is inmiddels weer afgelopen en we kunnen weer terugkijken op een
succesvol verloop. Vooraf werd gehoopt op een aantal kampioenen, waaronder het lande-

lijk opererende eerste herenteam, maar dat er van de eerste zes teams maar liefst 4 kampioen
zouden worden, was een grote verrassing.

Team 6, bestaande uit Sander Schoolderman, Marlies Fleming, Mark Boot, Emmy Pater en
Jochem Veldmaat haalde in de allerlaatste wedstrijd, hetzij moeizaam, verrassend het kam-
pioenschap binnen.

Ook het kampioenschap van team 5, met Ronald van Mourik, Jan Schoolderman en Sjako
Beekman, mag opvallend genoemd worden. Daarmee duidend op de eenvoud waarmee dat
gepaard ging. Evenals team 6 zullen zij komend seizoen promoveren naar de 2e klasse.
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Vier seniorenteams kampioen (2)

Na de degradatie van team 1 en 2 in de voorgaande competitie werd er gehoopt op een snelle
terugkeer op het oude niveau. Uiteraard geen makkelijke opgave. Team 2, bestaande uit Roland
Voppel, George Oudt, Frans Helmich en Bennie Klein Teeselink, diende de laatste wedstrijd met
6-4 te winnen van de koploper om het kampioenschap binnen te halen. Na een spannende strijd
was dit exact de uitslag. Zij promoveren naar de Hoofdklasse (=hoogste afdelingsklasse).

Het vaandelteam met Frank Bruggeman, Gerben Otten, Tom Bleumink en Marten Adolfsen, had
zichzelf als doel gesteld snel terug te keren naar de landelijke 2e divisie. Dat dit reeds in de
voorlaatste wedstrijd het geval zou zijn, had niemand van tevoren verwacht.

Namens de Technische Commissie,
Ronald Swaters
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Voorjaarscompetitie  2015 in beeld... (1)

Op het moment van schrijven heeft ons eerste team haar laatste wedstrijd net 2 dagen
achter de rug. Eens temeer hebben de mannen laten zien de terechte kampioenen te zijn

in hun 3e divisie-poule. Ttv Hilversum, de nummer 2 op de ranglijst en lange tijd concurrent voor
het kampioenschap, werd in Lochem getrakteerd op een 8-2 nederlaag.
Echter, door wijzigingen in de opzet van de Eredivisie, stond er in deze poule nog veel meer op
het spel. Samen met ons team speelden ook ENTAC uit Enschede en Blauw Wit Almelo vanuit
de afdeling Oost in deze poule. Een van de gevolgen van de veranderingen in de Eredivisie is
een versterkte degradatie vanuit de landelijke klassen, die weer gevolgen kan hebben voor de
afdelingsklassen. Er is namelijk besloten dat ook de twee nummers 4 met de minste punten in
de 3e divisie zullen degraderen.
De situatie in de voorlaatste ronde was als volgt: Blauw Wit stond op een 4e plaats en ENTAC
op plek vijf, en reeds gedegradeerd. Nu deed zich het leuke voor dat beide ploegen elkaar in
Almelo zouden treffen in de allerlaatste wedstrijd.
Mensen die in complottheorieën geloven, moeten nu vooral verder lezen!
Je zult begrijpen dat ENTAC Blauw Wit een dienst had kunnen bewijzen door deze wedstrijd
met grote cijfers te verliezen. Echter, aan het begin van de competitie was al besloten dat Joost
Geesink, een speler van een hoog kaliber, mee zou doen bij ENTAC omdat één van de andere
mannen verhinderd was. Je voelt het natuurlijk al aankomen. Blauw Wit verliest deze wedstrijd
met 6-4 en behoort nu ook tot één van de nummers 4 die gaan degraderen. Inmiddels is op
Facebook al een relletje geboren waar mensen elkaar de Zwarte Piet toe schuiven.
Consequentie van dit alles is dat er een versterkte degradatie plaats gaat vinden in de gehele
afdeling Oost. Heeft dit dan ook gevolgen voor onze teams?
Voor zover we als technische Commissie kunnen constateren, ontspringen al onze teams de
dans, maar dit is nog wel even onder voorbehoud.

Dan wil ik jullie nu, als lid van de Technische Commissie, bijpraten over de verrichtingen van
onze teams in de competitie.

Afgelopen half jaar was het de bedoeling de competitie te starten met 16 seniorenteams in de
afdeling Oost en één team op landelijk niveau. Echter een week voor de start kregen we het
vervelende bericht dat twee spelers van team 15, Joop Stokvisch en Laus Halsema, voortijdig
moesten afhaken. Joop vanwege een ongeluk met zijn scootmobiel en Laus vanwege ernstige
cardiale problemen.
Juist voor dit team was het extra zuur, aangezien ze zo lang hun best hebben gedaan om te
promoveren naar de 5e klasse en dat was nu eindelijk gelukt. Gelukkig gaat het inmiddels een
stuk beter met hen maar dit team hebben we helaas moeten terugtrekken uit de competitie.
De twee overige leden van dit team, Henk Brinkerink en Erna Eilers, hebben we bereid gevon-
den mee te spelen met team 14, dat ook 5e klasse speelt. Nogmaals dank voor jullie flexibiliteit.
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Voorjaarscompetitie  2015 in beeld... (2)

Hoe hebben de afzonderlijke teams dan gepresteerd?

Team 17, met Mathea Bischop en Marieke van der Krol had tot kort voor de start van de compe-
titie te kampen met personele problemen. De dames waren naarstig op zoek naar een derde
speler ter completering van het team. Daarbij zijn ze zelf gaan lobbyen onder de recreanten en
hebben Henry Oost bereid gevonden een aantal wedstrijden mee te doen. Kort voor de start
meldde ook Marcel Nekkers zich weer aan zodat dit team verdubbelde in spelers. Helaas zijn ze
als laatste geëindigd in hun poule, maar met beginnende spelers is dat helemaal niet vreemd.
De gezelligheid is er in ieder geval wel altijd en dat is zeker zo belangrijk.
De mannen van team 16, Albert Enterman, Ab Harkink en Hans van der Lande hebben zich ook
moeten begeven op de transfermarkt na het stoppen van Gerrit Brunsveld. Jan-Willem Eilers
werd aangetrokken als beoogd opvolger en verbaasde direct vriend en vijand door meer dan de
helft van de wedstrijden te winnen. Dit team, net als team 17 uitkomend in de 6e klasse, heeft
verder een degelijk seizoen doorgemaakt met een keurige derde plek als resultaat.
Team 15 hebben we, zoals reeds eerder vermeld, terug moeten trekken uit de competitie.
Het veertiende, uitkomend in de 5e klasse is een samenvoeging  geworden van spelers uit
verschillende teams. Bert Boers en Henk Lubberding waren gedegradeerd met hun team en
Willem Wilgenhof wilde graag een klasse lager speler. Daarnaast werden Erna Eilers en Henk
Brinkerink vanuit team 15 op het allerlaatste moment toegevoegd aan dit team. Uiteindelijk zijn
ze ondanks alles op een keurige derde plek geëindigd.
Het al jaren in de vijfde klasse spelende De Toekomst 13, met Alie Hofland, Cor ten Bokkel en
Arie Pater kende een zwaar seizoen. De verschillen onderling waren klein waardoor dit team
helaas als laatste in haar poule. Er zal voor komend seizoen geprobeerd worden wederom een
5e klasse plek aan te vragen.
Nu maken we de stap naar de 4e klasse met team 12 en 11. Team 12, afgelopen seizoen
gepromoveerd uit de 5e klasse en spelend met Erik Kamphuis, Jonn van Zuthem, Marco
Schepers en Gert Mogezomp eindigde op een vijfde plek. De eindstand geeft echter een verte-
kend beeld. De heren hadden slecht 9 punten achterstand op de uiteindelijke kampioen DSC,
waartegen ze zelfs een onderling beter resultaat hadden. Dit biedt perspectief voor komende
competitie.
Theo Wensing, Rob Jorritsma, Kaj Munk en Jos Jeurissen, oftewel team 11 en ook gepromo-
veerd afgelopen competitie heeft zelfs de derde plek weten te behalen. Daarbij moet zeker
opgemerkt worden dat Kaj in zijn allerlaatste wedstrijd zijn enige overwinning behaalde en daar-
mee van de zo gehate 0% afging.
Evenals een jaar geleden, zijn we als L.T.T.C. De Toekomst zeer goed vertegenwoordigd in de
3e klasse. Maar liefst zes teams speelden op dit niveau afgelopen competitie. Vooraf was na-
tuurlijk gehoopt op een kampioen en zo min mogelijk degradanten. Het overzicht van de derde
klasse begint met team 10. Dit team speelt eigenlijk vierde klasse maar door het wegvallen van
een team kregen Richard Otten, Jeroen Hoffman, Jan Bouwmeester aangevuld met Reint Broeke
de kans om zich te profileren in een hogere klasse. Helaas moest Richard vanwege een hard-
nekkige blessure nagenoeg het hele seizoen aan zich voorbij laten waardoor er een aantal
keren gebruik gemaakt moest worden van invallers. Inmiddels gaat het al een stuk beter met
hem dus we hebben veel vertrouwen in volgend seizoen. Desondanks heeft dit team zich keurig
weten te handhaven, waarvoor onze complimenten.
Het negende, bestaande uit Gerbrand Pot, Sander Landsheer en Michelle Zonneveld had zich-
zelf als doel gesteld niet te degraderen na hun behaalde kampioenschap in de najaarscompetitie.
Het is mooi te zien dat Sander en Gerbrand profijt hebben bij de training op dinsdagavond.
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Voorjaarscompetitie  2015 in beeld... (3)

Inmiddels zijn  ze gegroeid tot volwaardige 3e klasse spelers en hebben daarmee keurig een
vierde plek in de wacht weten te slepen.
Voor team 8 was voor aanvang van de competitie al duidelijk dat het een zware dobber zou
worden om te handhaven. Ook dit team is net als team 9 kampioen geworden afgelopen com-
petitie maar jojoot al jaren tussen de 3e en 4e klasse. Helaas voor Jan Schrijver, Arend Horst-
man en Gerrit Hofland hebben ze ook nu niet kunnen voorkomen dat ze als zesde zijn geëindigd
en daarmee degraderen naar de voor hun bekende vierde klasse.
Richard Veninga, Raymond Boesveld, Henk Franssen en Nico Horstman, ook wel bekend als
het zevende speelt inmiddels al weer jaren in deze klasse. Veel meer dan dat deze heren op
een keurige tweede plek zijn beland na tien wedstrijden valt er eigenlijk niet te zeggen.

Team 6, bestaande uit Mark Boot, Emmy Pater, Sander Schoolderman, Jochem Veldmaat en
dit seizoen aangevuld met Marlies Fleming, mag wel gezien worden als de verrassing van
voorjaarscompetitie. Hetzelfde team, echter zonder Marlies, eindigde vorige competitie nog op
een 5e plek in deze klasse en wist daarmee degradatie nog maar net af te wenden. Hoe anders
kan het een half jaar later zijn. Het team is in een poule waar de verschillen onderling minimaal
waren, kampioen geworden!!! Ondanks een nederlaag in de voorlaatste wedstrijd wisten ze in
de laatste wedstrijd de broodnodige punten binnen te halen. In het najaar zal dit team te bewon-
deren zijn in de 2e klasse. Nogmaals gefeliciteerd en we zijn erg benieuwd of handhaving mo-
gelijk is.
Ook het laatste team in de derde klasse, het vijfde, met Sjako Beekman, Ronald van Mourik en
Jan Schoolderman deed vriend en vijand verbazen. Deze heren hebben in het verleden hoger
gespeeld dan de derde klasse maar na de najaarscompetitie leek het erop dat dit hun niveau
was geworden. Echter, met 26 punten voorsprong op de nummer 2 haalde dit team reeds in de
voorlaatste wedstrijd het kampioenschap binnen. Zoals Bredero al zei: “het kan verkeren..”.
Namens de TC nogmaals gefeliciteerd met deze dik verdiende promotie!

Dit betekent dat we komende competitiehelft met maar liefst drie teams opereren in de 2e
klasse. Want ook team 4, bestaande uit Boris Bosch, Mirko Egbers, Sandra Bouck, Frans
Snijder en Erwin Driessen heeft zich keurig weten te handhaven. Heel even werd er zelfs mee-
gespeeld om het kampioenschap maar helaas moest deze eer aan Trias gelaten worden.
We zijn nu aanbeland bij de eerste 3 teams.
Team 3 speelt inmiddels alweer 4 jaar, hetzij in wisselende samenstellingen, in de Promotie-
klasse. Dit team bestaande uit Jeroen de Boer, Jolanda Hofland, Brenda Veenstra en onderge-
tekende stond tot wedstrijd vijf gedeeld achtste, oftewel laatste, in de poule. Er werd reeds
gesproken over hoe het verder moest in de 1e klasse als de onvermijdbare degradatie een feit
zou worden. Maar waar niemand meer in geloofde, gebeurde toch. In de laatste vijf wedstrijden
werden 4 overwinningen geboekt en één gelijkspel, waarbij dat gelijke spel ook als een overwin-
ning gezien kan worden.
In de allerlaatste wedstrijd zou namelijk bij een gelijkspel de vijfde plek behaald worden.
Maar waarom is een vijfde plek zo belangrijk?
Zoals reeds eerder uitgelegd, was er een kans op versterkte degradatie. De nummers 7 en 8
degraderen sowieso maar bij versterkte degradatie moet ook een nummer 6 een klasse lager
gaan spelen. Dit wordt beslist in een beslissingswedstrijd met de nummer 6 uit de andere
Promotieklasse en om dat te voorkomen is plek 5 erg belangrijk.
De laatste wedstrijd was een echte thriller waarbij na een 5-2 achterstand toch nog een gelijk-
spel uit het vuur gesleept werd. De felbegeerde 5e plek en daarmee handhaving was een feit.
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Voorjaarscompetitie  2015 in beeld... (4)

Roland Voppel, Frans Helmich, George Oudt en Bennie Klein Teeselink, oftewel team 2, kwam
uit in de andere Promotieklasse poule. Na de degradatie uit de Hoofdklasse was het niet geheel
duidelijk wat we konden verwachten van dit team. Al snel was duidelijk dat dit team snode plan-
nen had en zich wilde gaan mengen in het kampioenschap. Na een aantal mindere resultaten
tegen laaggeplaatste teams werd er tegen de directe concurrentie keurig gewonnen. Uiteindelijk
zou het allemaal aankomen op de allerlaatste wedstrijd. Met een achterstand van 2 punten werd
er afgereisd naar koploper De Brug in Apeldoorn met als enige doel net als in de thuiswedstrijd
minimaal met 6-4 te winnen en daarmee het kampioenschap binnen te slepen. Tot aan 3-3
gingen beide teams gelijk met elkaar op waarna De Toekomst 2 met drie overwinningen op rij de
benodigde 6 punten binnenhaalde. Wel gehoopt maar toch enigszins verrassend promoveren
de heren naar de hoogste afdelingsklasse, de Hoofdklasse. Langs deze weg nogmaals de
felicitaties.

En dan zijn we eindelijk aanbeland bij ons vaandelteam, team 1.
De heren, Tom Bleumink, Marten Adolfsen en Frank Bruggeman hadden zich als doel gesteld
zo snel mogelijk weer terug te keren naar de landelijke 2e divisie. Afgelopen seizoen waren ze
immers ondanks goed spel, net gedegradeerd en dat smaakte naar meer.
Naarstig werd er gezocht naar een versterking voor het team en met Gerben Otten uit Rijssen
werd de felbegeerde “aankoop” binnen gehengeld.
Vanaf wedstrijd één liet men er geen gras over groeien. Eigenlijk was na vijf wedstrijden al
bekend dat ons 1e kampioen zou gaan worden. Het was dat Gerben tegen de directe concur-
rent, Hilversum, een totale offday had en drie partijen verloor, anders was dit team reeds in de
achtste wedstrijd kampioen geworden.
Met uiteindelijk 80 punten en bijna dertig punten voorsprong op de nummer 2 kan alleen maar
geconcludeerd worden dat de promotie meer dan verdiend is. Het is mooi te zien dat de man-
nen door het vele trainen nu constant een hoog niveau kunnen leveren. Dit geeft zeker vertrou-
wen in komend seizoen waarbij handhaving de minimale doelstelling moet zijn. Nogmaals een
dikke chapeau!!!

Concluderend: met vier kampioensteams en twee degradanten kunnen we weer terug kijken op
een geslaagd seizoen. Met drie teams in de 2e klasse het komend seizoen kunnen we hopelijk
in de nabije toekomst een gooi doen naar de 1e klasse.
Doelstelling van de Technische Commissie blijft dan ook onverminderd om het gat te verkleinen
tussen team 3 en 4 en om in alle afdelingsklassen vertegenwoordigd te zijn met minstens één
team.

Uiteraard wensen we alle teams veel succes en laten we hopen dat we dit succes komend
seizoen kunnen verbeteren.

Namens de Technische Commissie,

Ronald Swaters
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Voorjaarscompetitie 2015 Senioren (1)

Landelijk Heren

3e divisie - Poule A
De Toekomst 1 10 - 80
Hilversum 5 10 - 54
Avanti 3 10 - 52
Blauw-Wit 1 10 - 43
Stede Broec 1 10 - 38
ENTAC 2 10 - 33

Afdelingscompetitie Senioren

Promotieklasse - Poule A
De Brug 1 07 - 46
De Toekomst 2 07 - 45
Emmeloord 1 07 - 41
Blauw-Wit 3 07 - 36
Tafelten Zwolle 4 07 - 32
Kampenion 3 07 - 28
De Veluwe 2 07 - 27
De Trefhoek 1 07 - 25

Promotieklasse - Promotie poule A
De Toekomst 2 10 - 62
De Brug 1 10 - 62
Emmeloord 1 10 - 53
Blauw-Wit 3 10 - 51

Promotieklasse - Poule B
De Brug 2 07 - 48
DTV '84 2 07 - 44
Swift (D) 1 0 07 - 38
Tafelten Zwolle 3 07 - 35
Effekt '74 2 07 - 34
De Toekomst 3 07 - 30
ENTAC 3 07 - 30
DTS 2 07 - 21

Promotieklasse - Degradatie poule B
De Toekomst 3 10 - 50
Effekt '74 2 10 - 48
ENTAC 3 10 - 44
DTS 2 10 - 33

De Toekomst 1
M. Adolfsen (Marten) 21  18   86%
T. Bleumink (Tom) 21  17   81%
F. Bruggeman (Frank) 24  19   79%
G.J. Otten (Gerben) 24  17   71%

De Toekomst 2
R.K. Voppel (Roland) 18  16   89%
G. Oudt (George) 18  11   61%
F.W.H.M. Helmich (Frans) 15  09   60%
B.J.G. Klein Teeselink (Bennie) 09  03   33%

Invaller
B. Veenstra (Brenda) 03  00     0%

De Toekomst 2
G. Oudt (George) 06  04   67%
R.K. Voppel (Roland) 09  05   56%
F.W.H.M. Helmich (Frans) 09  05   56%
B.J.G. Klein Teeselink (Bennie) 03  01   33%

De Toekomst 3
J.J. de Boer (Jeroen) 21  12   57%
R.P. Swaters (Ronald) 15    8   53%
J. Hofland (Jolanda) 15    4   27%
B. Veenstra (Brenda) 11    1    9%

De Toekomst 3
J.J. de Boer (Jeroen) 09  08   89%
R.P. Swaters (Ronald) 09  07   78%
J. Hofland (Jolanda) 06  03   50%
B. Veenstra (Brenda) 03  01   33%
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Voorjaarscompetitie 2015 Senioren (2)

2e klasse - Poule D
Trias 4 10 - 64
Swift (D) 4 10 - 60
De Toekomst 4 10 - 57
Futura 1 10 - 47
Wijk 16 2 10 - 42
De Brug 6 10 - 30

3e klasse - Poule G
Warnsveld 1 10 - 87
Gorssel 1 10 - 64
Trias 7 10 - 57
Torenstad 3 10 - 40
De Toekomst 10 10 - 33
SSVZ 1 10 - 19

3e klasse - Poule I
De Toekomst 5 10 - 78
Shot '78 3 10 - 52
De Brug 8 10 - 52
Swift (D) 6 10 - 47
Futura 2 10 - 38
De Veluwe 5 10 - 33

3e klasse - Poule J
Trias 6 10 - 72
ETTV 1 10 - 58
Swift (D) 5 10 - 54
DSC 1 10 - 50
De Brug 9 10 - 41
De Toekomst 8 10 - 25

De Toekomst 4
M. Egbers (Mirko) 26  18   69%
B. Bosch (Boris) 27  18   67%
S. Bouck (Sandra) 05  02   40%
E. Driessen (Erwin) 29  10   34%
F.P. Snijder (Frans) 00  00    0%

De Toekomst 10
R. Broeke (Reint) 24  14   58%
J.J.J. Hoffman (Jeroen) 27  09   33%
G.J. Bouwmeester (Jan) 27  03   11%
R. Otten (Richard) 03  00    0%

Invallers
T.J.A. Wensing (Theo) 03  01   33%
H.G.J. Mogezomp (Gert) 03  00    0%
R.B. Jorritsma (Rob) 03  00    0%

De Toekomst 5
S. Beekman (Sjako) 30  27   90%
R.J. van Mourik (Ronald) 30  24   80%
J.B.H. Schoolderman (Jan) 30  19   63%

De Toekomst 8
J. Schrijver (Jan) 27  12   44%
A. Horstman (Arend) 27  07   26%
G.W.J. Hofland (Gerrit) 30  01    3%

Invallers
M. Zonneveld (Michelle) 03  01   33%
G.J. Bouwmeester (Jan) 03  00    0%
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Voorjaarscompetitie 2015 Senioren (3)

3e klasse - Poule K
De Brug 7 10 - 63
De Toekomst 7 10 - 52
MTC 2 10 - 51
Gelvandria 1 10 - 48
Shot '78 2 10 - 46
Swift (D) 7 10 - 40

3e klasse - Poule L
De Toekomst 6 10 - 60
Trias 8 10 - 58
Effekt '74 4 10 - 52
De Brug 10 10 - 50
Shot '78 4 10 - 41
Wijk 16 3 10 - 39

3e klasse - Poule M
Match Point 68 1 10 - 92
De Trefhoek 3 10 - 57
Olympia (G) 3 10 - 45
De Toekomst 9 10 - 38
HATAC 3 10 - 34
Blauw-Wit 6 10 - 34

4e klasse - Poule G
DSC 2 10 - 58
Shot '78 6 10 - 56
ZC Aktief 1 10 - 52
Torenstad 4 10 - 49
De Toekomst 12 10 - 49
De Veluwe 7 10 - 36

4e klasse - Poule I
Shot '78 5 10 - 87
Wijk 16 4 10 - 51
De Toekomst 11 10 - 43
Swift (D) 10 10 - 42
DSC 3 10 - 40
Trias 9 10 - 37

De Toekomst 7
R. Veninga (Richard) 24  21   88%
R. Boesveld (Raymond) 21  09   43%
W.N. Horstman (Nico) 21  09   43%
H.C. Franssen (Henk) 15  03   20%

Invaller
S. Landsheer (Sander) 06  01   17%

De Toekomst 6
M. Boot (Mark) 24  16   67%
M. Fleming (Marlies) 27  17   63%
S. Schoolderman (Sander) 21  13   62%
J. Veldmaat (Jochem) 09  04   44%
E.J. Pater (Emmy) 09  04   44%

De Toekomst 9
G. Pot (Gerbrand) 27  16   59%
S. Landsheer (Sander) 30  13   43%
M. Zonneveld (Michelle) 18  05   28%

Invallers
H.G.J. Mogezomp (Gert) 03  01   33%
R.B. Jorritsma (Rob) 03  00    0%
J.A.M. Jeurissen (Jos) 03  00    0%
G.J. Bouwmeester (Jan) 03  00    0%

De Toekomst 12
J. van Zuthem (Jonn) 21  16   76%
H.G.J. Mogezomp (Gert) 27  17   63%
M. Schepers (Marco) 24  09   38%
E. Kamphuis (Erik) 15  03   20%

De Toekomst 11
T.J.A. Wensing (Theo) 15  13   87%
J.A.M. Jeurissen (Jos) 21  13   62%
R.B. Jorritsma (Rob) 30  13   43%
K. Munk (Kaj) 21  01    5%



Toekomst Meppers mei 2015

20

Voorjaarscompetitie 2015 Senioren (4)

5e klasse - Poule D
De Brug 14 10 - 71
Trias 12 10 - 56
Gelvandria 6 10 - 48
ETTV 5 10 - 43
Futura 4 10 - 43
De Toekomst 13 10 - 39

5e klasse - Poule G
Gelvandria 4 10 - 89
Trias 13 10 - 60
De Toekomst 14 10 - 59
De Brug 15 10 - 47
De Veluwe 10 10 - 30
Ugchelen 2 10 - 15

6e klasse - Poule C
Gelvandria 7 10 - 78
ETTV 6 10 - 65
De Spinners 4 10 - 65
Gorssel 4 10 - 49
De Brug 16 10 - 23
De Toekomst 17 10 - 20

6e klasse - Poule D
Overa 4 10 - 80
Gorssel 3 10 - 76
De Toekomst 16 10 - 54
MTC 5 10 - 46
GTTV 6 10 - 31
ENTAC 12 10 - 13

De Toekomst 13
A. Pater (Arie) 30  16   53%
A. Hofland-Franssen (Alie) 30  11   37%
J.C. ten Bokkel (Cor) 30    8   27%

De Toekomst 14
B. Boers (Bert) 27  22   81%
H. Lubberdink (Henk) 21  16   76%
W. Wilgenhof (Wim) 18  07   39%
E. Eilers-Kraan (Erna) 15  05   33%
H.J. Brinkerink (Henk) 06  01   17%

Invaller
A. Enterman (Albert) 03  02   67%

De Toekomst 17
M. Nekkers (Marcel) 24  14   58%
M. v/d Krol (Marieke) 27  02    7%
T.M. Bisschop (Mathea) 27  02    7%
H.H. Oost (Henry) 12  00    0%

De Toekomst 16
A.J. Harkink (Ab) 27  17   63%
A. Enterman (Albert) 21  13   62%
J.G.B. van de Lande (Hans) 15  08   53%
J.W. Eilers (Jan-Willem) 21  11   52%

Invaller
M. Nekkers (Marcel) 06  00    0%
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Club van 100
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Groep 1 week 18     27 apr-3mei
Frank Bruggeman Erwin Driessen
Marten Adolfsen Mirko Egbers
Tom Bleumink Boris Bosch
Gerben Otten Sandra Bouck
Erik Ernst Frans Snijder

Groep 2 week 19          4-10 mei
George Oudt Cor ten Bokkel
Bennie Klein Teeselink Alie Hofland
Roland Voppel Arie Pater
Frans Helmich Henk Harmsen

Groep 3 week 21        18-24 mei
Ronald Swaters Marco Schepers
Jeroen de Boer Jonn van Zuthem
Brenda Veenstra Gert Mogezomp
Jolanda Hofland Erik Kamphuis

Groep 4 week 22      25-31 mei
Jan Schoolderman Bert Boers
Sjako Beekman Henk Lubberdink
Ronald van Mourik Wim Wilgenhof
Dienke Geurtz Bep Geverink
Gerrit Brunsveld

Schoonmaakindeling

Groep 5 week 23     1-7 juni
Henk Franssen
Marcel Groenouwe Ab Harkink
Nico Horstman Hans van de Lande
Richard Veninga Jan-Willem Eilers

Groep 6 week 24     8-14 juni
Sander Schoolderman
Emmy Pater Theo Wensing
Mark Boot Rob Jorritsma
Marlies Fleming Jos Jeurissen
Jochem Veldmaat Riet Pongers

Groep 7 week 25      15-21 juni
Arend Horstman Jeroen Hoffman
Jan Schrijver Richard Otten
Gerrit Hofland Jan Bouwmeester
Wilco Brunsveld Reint Broeke
Remco Zieverink

Groep 8 week 26       22-28 juni
Gerbrand Pot Erna Eilers
Sander Landsheer
Michelle Zonneveld Mathea Bisschop
Atie Vels Marieke van der Krol
Chris Wenneker Henry Oost

Ter informatie;
De groepshoofden bepalen in overleg met de teamleden op welke dag(en) in de desbetref-
fende week er wordt schoongemaakt. Alle afspraken via het groepshoofd.
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Dienke Geurtz (voorzitter a.i.) 06-20301258
Gert Mogezomp (penningmeester) 0573-258655
Bert Boers (secretaris a.i.) 0573-471407
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Ronald Swaters 0573-253022

Wedstrijdsecretariaat:
Sander Schoolderman (senioren) 06-20401004
Kaj Munk (jeugd) 0573-280978

of 06-40954860

Kascommissie:
Sandra Bouck 0573-256420
Frank Bruggeman 0548-361667
Jolanda Hofland (reserve) 0573-255801

Recreantencommissie:
Marco Schepers (penningmeester) 0573-259704
Henk Franssen (secretaris) 0575-514207
Liesbeth Kok 0573-253146
Riet Pongers 0575-256103
Mathea Bisschop 0573-460085

Dinsdagmorgengroep:
Liesbeth Kok 0573-253146
Gerrie Vels 0573-257963

Redactie:
Mirko Egbers (lay-out clubblad) 0573-789260
Jochem Veldmaat 06-41838474
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Website:
Mirko Egbers (webmaster) 0573-789260
Jochem Veldmaat (techniek) 06-41838474

Jeugdcommissie:
Jeanette Jeurissen (voorzitter) 0573-769037
Mathilde de Groot (penningmeester) 0573-402299
Kaj Munk (competitie) 0573-280978

of  06-40954860
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 0573-250145

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Gerrie Vels (penningmeester) 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524
Rieki Brunsveld 0573-254644
Esther Wissink 0573-491310
Henk Brinkerink 0573-254676

Sponsorcommissie:
Gert Mogezomp 0573-258655
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jan Wissink 0573-252630

Accomodatie & Beheer:
Bert Boers (contactpersoon) 06-12181775
Jochem Veldmaat (planning/verhuur zaal) 06-41838474
Rob van der Zee 0575-521736
Marco Schepers 0573-259704
Nico Horstman 0575-517667

Technische commissie:
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 0573-253022
Sander Schoolderman 06-20401004
Erik Ernst 0573-255801

Barcommissie:
Jan Bouwmeester 0573-252678
Jeroen Hoffman 06-20137779

Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels 0573-257963

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

Club van 100:
Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630
Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260
Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Jarigen Ledenmutaties

Rob v/d Zee 07-5
Michelle Zonneveld 07-5
Sara Brouwer 11-5
Bert Polman 12-5
Chris Schuiling 12-5
Frans Snijder 12-5
Petra Baak 16-5
Mark Boot 19-5
Nico Horstman 20-5
Fabian Ernst 30-5

Marcel Nekkers 04-6
Laus Halsema 08-6
Tess Stroeve 10-6
Tom Bleumink 11-6
Cor Snelders 13-6
Erik Bos 16-6
George Oudt 16-6
Theo Wensing 18-6
Jeroen Schrijver 20-6
Sjako Beekman 21-6
Jessa Buijnink 27-6
Bennie Klein Teeselink 28-6
Ellen Mogezomp 28-6
Paul v/d Weerthof 28-6
Bert Boers 29-6

Gerda Simon 03-7
Henry Oost 04-7
Henk Franssen 05-7
Ronald Swaters 10-7
Jan Mullink 17-7
Anke Bouwmeester 20-7
Emmy Pater 22-7
Sandra Bouck 23-7
Herbert Bekman 25-7
Siebe Meijer 26-7
Tessel Boelens 26-7
Rico Rappard 28-7

Gerard Wullink 07-8
Gerrie Bleumink 13-8
Mats van Plaats 13-8
Atty Vels 13-8
Reint Broeke 15-8
Bjarne Jeurissen 19-8
Emine Ernst 20-8
Colin Ligt 21-8
Brenda Veenstra 23-8
Roland Voppel 25-8
Charley Wendersteyt 25-8
Marina v/d Zee 27-8
Hans v/d Lande 28-8
Jonn v Zuthem 28-8
Peter Pan 29-8

Nieuwe leden:

Wilma Stroeve
Rosmolenstraat 11
7241 VP Lochem

Maik Bellmann
Boelschestrasse 117
12587 Berlijn

Petra Baak
Elfenbank 32
7261 HJ Ruurlo

Dolf van Oostrum
Jan Steenlaan 10
7242 DT Lochem

Anniek van Oostrum
Jan Steenlaan 10
7242 DT Lochem

Hans Stegeman
Emmastraat 22
7241 EJ Lochem

Maarten Raangs
Enkweg 12
7242 KD Lochem

Lid af:
Bart Ebskamp
Jolijn Schut
Henk Stegeman
Jesse Coree
Annemiek Roelofs
Rino Knippen
Bernard Prinsen
Rogier Fransen
Wim Voelman
Carl Reurslag

Verhuist:
Mirko Egbers
Meindert Hobbemalaan 21
7242 DG Lochem

Fie Hengeveld
Johan v Oldenbarneveltlaan 5
7241 HP Lochem

Bram Otten
Larenseweg 13
7241 CM Lochem

Daniel van  Mourik
Prinses Margrietlaan 43
7242 GB Lochem

Colin Ligt
Jan Blankenpad 18
7424 CT Deventer

Stef Koppejan
Hondsdraf 15
7422 RM Deventer

Guus Giovanella
Coehoornsingel 3-407
7201 AA Zutphen

Marcel Nekkers
Dillenburg 9
7242 BA Lochem
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Wist u datjes

Wist u dat …......................

• De laatste 5 wist u datjes in het vorige clubblad niet van onze hand waren.
• We in het vervolg graag zien dat dit dan ook duidelijk aangegeven wordt.

• Bert Polman laatst vond dat Bep te veel zeurde, hij haar toen uit zijn appartement heeft
gestuurd. Met de woorden; ERUIT.

• Bep nu maar hoopt dat dit eenmalig was.

• Arie onlangs met Bep en Toos naar het verjaardagsfeestje van Darjan is geweest.
Bep op de rotonde bijna een fietser van de sokken reed, Arie dit gelukkig nog op tijd zag.
Arie wel meteen melde dat die fietser ook wel een rem had en ook wel even voor ons zou
kunnen stoppen.

• Het een zeer geslaagd en gezellig feestje was van Darjan, voor zijn 40e verjaardag, het een
erg leuk idee was van die sterretjes op zijn toetje, alleen daardoor het brandalarm af ging.
Het wel opvallend was dat iedereen rustig bleef zitten. En dat niemand in paniek raakte.

• Chris  Wenneker op facebook schreef; zo de tas GEPAST voor een avondje tafeltennis bij
De Toekomst na een pauze van 3 weken mag het wel weer eens een keer.....
We hopen inderdaad voor Chris dat de tas nog past na al die feestdagen.
Claske Harmsen reageerde; moet nog wel een aardig grote tas zijn, als je jouw lijfje er in wilt
persen. Chris toen weer reageerde; hij kan zelfs mijn rug op......... Claske Harmsen.

• De teamgenoten van Toos en Henk te weten;
Joop en Laus in het ziekenhuis lagen. Ze nu gelukkig weer thuis zijn.
Ze zich als team wel terug getrokken hebben uit de competitie.

• Bep en Toos bij Laus op bezoek zijn geweest in het ziekenhuis, er niet genoeg stoelen waren
en Bep toen dus bij Laus op bed mocht zitten.
Tegen vijf uur een broeder langs kwam om de bloed druk te meten, wij tegen de broeder
zeiden dat hij beter later een keer terug kon komen bij Laus.
Laus ook nu zijn bloeddruk niet hoefde te meten maar 's avonds om tien uur pas, deze toen
veel te hoog was, we niet helemaal zeker weten of dit door het dames bezoek kwam.
Gelukkig de andere dag de bloeddruk van Laus weer acceptabel was.

• Tot de volgende keer !!!

Groetjes van Bep en Toos.
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Jan Ubels toernooi

Op 17 januari was er weer het Jan Ubels toernooi in de Jan Wissink hal. Dit toernooi bestaat
uit vier wedstrijddagen en volgens traditie wordt het eerste toernooi altijd in de Jan Wissink

hal gespeeld.
Het aantal deelnemers was dit jaar wat minder zonder daarvoor een oorzaak was aan te wijzen.
Maar ondanks dat was het weer, zoals altijd, een gezellig en goed toernooi.
Zoals altijd onder leiding van Wim van der Zwan en Jan Ubels, volgend jaar bestaat het Jan
Ubels Toernooi 10 jaar, voor die tijd was het 25 jaar het Enno Wijsbeek Toernooi.
Onze spelers hebben zich weer van hun beste kant laten zien.
Helaas was Joop Stokvisch, door een ongeval, niet in staat om deze dag mee te spelen, maar
zijn plaats werd prima ingevuld door Lienke Freriks.

Hieronder de einduitslagen van de alle rondes, waarbij de tweede toernooi is op 14 februari in
Rijssen, het derde toernooi  in Bentelo op 21 maart en het vierde en laatste toernooi in Amersfoort
op 18 april is gespeeld.

EINDUITSLAGEN 9e JAN UBELSTOERNOOI

POULE A

Stand na 7 Ronden Aantal Gewonnen Verloren      Punten
1 HOFTREFPUNT 1 35 92 31 92 Wisselbeker
2 DE BRUG 1 35 86 45 86
3 KAMPENION 35 72 52 72
4  VASA 35 69 58 69
5 RIJSSEN 2 35 66 62 66
6  GSVA 35 56 68 56
7 RIJSSEN 1 35 42 84 42
8 DE TOEKOMST 1 35 21 94 21 Degradatie

POULE B

Stand na 7 Ronden Aantal Gewonnen Verloren      Punten
1 GELEGENHEID 35 95 16 95 Promotie
2 DE TOEKOMST 2 35 87 42 87
3 RIJSSEN 3 35 86 31 86
4 DE PEPERBUS 35 62 61 62
5 DE BRUG 2 35 54 69 54
6 HOFTREFPUNT 2 35 42 74 42
7 DE BRUG 3 35 33 87 34
8 HOFTREFPUNT 3 35 17 98 17

SCHUIVERS
1 GERARD   19 punten
2  MARK   18 punten
3 SABINE   13 punten*
4  DARJAN   13 punten

*Winnaar onderlinge wedstrijden geven deze uitslag.

5 CHRISTA 7 punten*
6 SIMON 7 punten
7 ANNIE 6 punten
8 BERT 2 punten
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A.L.T.C. Toppers Toernooi

Op 9 mei jongstleden is er weer het jaarlijkse A.L.T.C Toppers Toernooi in de Jan Wissink hal
aan de Runmolenlaan 17 te Lochem gehouden.

De A.L.T.C is een afdeling voor aangepast sporten binnen de Tafeltennis vereniging L.T.T.C De
Toekomst uit Lochem.
Deze afdeling bestond vorig jaar 30 jaar, wat groots gevierd is.
Een aantal spelers van deze groep hebben in 2011 ook meegespeeld met de “Special Olympics
World Summer Games” in Griekenland en ze zijn met veel prijzen thuis gekomen.
Ook in 2003 hebben ze meegedaan aan de “Special Olympics World Summer Games” in Ier-
land, waarvan ze ook met veel prijzen thuis kwamen.
Het aantal leden van de A.L.T.C is momenteel 22 spelers en we hebben een geweldig aantal van
23 vrijwilligers.
De vrijwilligers zijn een groepje mensen die zich bezig houden met het ballen op rapen en
andere hand- en spandiensten te verrichten.
Ook u kunt zich aanmelden als vrijwilliger en zich aansluiten bij de geweldige groep die we nu
hebben.
Het kost maar weinig tijd, eens in de 4 weken een paar uurtjes, maar u doet onze spelers daar
een groot plezier mee.
Voor de spelers die niet mee kunnen doen met het tafeltennis hebben we schuiftafeltennis.
Het schuiftafeltennis is in de loop der jaren veel meer in de belangstelling  gekomen, in juni 2000
hadden we het eerste toernooi voor schuivers georganiseerd wat een groot succes werd.
De vereniging L.T.T.C. De Toekomst bestaat al veel langer dus de meeste inwoners van Lochem
weten ons wel te vinden.
Kom gerust eens een kijkje nemen op onze trainingsavond iedere woensdagavond van 19:00
tot 20:30 uur

De training wordt op woensdag gegeven door Arie Pater
Aan het A.L.T.C Toppers Toernooi doen verschillende vereniging uit Nederland mee.
Het toernooi is mede mogelijk gemaakt door Fonds Gehandicapte Sport.

Jan Wissink-hal
Runmolenlaan 17
7241 VE Lochem
Tel: Hal 0573-256877
altc@lttcdetoekomst.nl
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Verslag Ben Wenneker Bokaal (1)

Elk jaar organiseert de recreantencommissie het sportieve hoogtepunt voor de recreanten:
De strijd om de Ben Wenneker-Bokaal, genoemd naar de vader van Chris Wenneker. Een

onderlinge competitie tussen de recreanten. Dit jaar vond deze plaats op 15 en 22 april 2015, op
de woensdag-recreanten-avond. Het is een sportieve strijd maar zoals het hoort, ligt de nadruk
op gezelligheid en draait de recreanten-commissie op volle toeren!

Traditioneel legt Henk Franssen aan het begin van de avond de regels uit. De opzet van de Ben
Wenneker-bokaal is als volgt: Je speelt twee games tot de 11. Het kan dus ook 11-10 worden.
Voor de uiteindelijke uitslag worden je punten opgeteld en dus niet de games. Ofwel, 2 keer 11-
10 verliezen levert de winnaar 22 punten maar de verliezer ook bijna de volle buit -20 punten- op.

De eerste avond is een kwalificatie avond voor de tweede avond, waar iedereen gelijkwaardige
spelers in zijn poule treft. Om het de organisatie wat moeilijker te maken, zijn er recreanten die
alleen de eerste avond of alleen de tweede avond spelen. Henk weet echter altijd wel deze
spelers toch nog ergens in te delen.

Op de Bokaal prijkten tot nu toe slechts twee namen: Jacqueline Vos won in 2009, waarna het
lustrum (2010-2014) van de onaantastbare Frans Snijder plaats vond. Helaas kon Frans er dit
jaar niet bij zijn als speler maar alleen als toeschouwer, dus er moest een nieuwe winnaar
komen.

Ook dit jaar was de opkomst weer groot: Beide avonden deden zo'n 25 spelers mee. Daarbij
veel vaste waarden maar ook het debuut van onze interim voorzitter Dienke, ons nieuwe lid
Maarten en daarnaast minimaal vier spelers die vanuit het bedrijventoernooi zijn doorgestroomd:
Robert en de winnaars van het bedrijventoernooi: Joni, Davy en Kevin.

Dan het sportieve gedeelte: In de vier finalepoules wist Henk Harmsen de Recreantenpoule te
winnen. Remco Zieverink had zich vermoedelijk de eerste avond ingehouden om in de Runner-
Up Poule te komen. Het resulteerde in een welverdiende beker! Bert Boers wist de 'Tussen Wal
en Schip' Poule op zijn naam te schrijven, hetgeen hem als enige poulewinnaar geen beker
opleverde (tussen wal en schip immers), maar wel 6 plantjes...

Dan de Finale-poule, waar ondergetekende zich ook voor had geplaatst. Daar ging het dit keer
om drie games per wedstrijd omdat er maar vijf finalisten waren door enkele afzeggingen.

Joni pakte in deze poule heel knap bij zijn eerste deelname meteen de derde plek. Na de winst
het bedrijventoernooi belandde hij dus wederom op het spreekwoordelijke podium.

Voor mij kwam het goed uit dat Joni tussendoor Sander Schoolderman 3 punten afsnoepte
waardoor ik de 'finale' tegen Sander met een lichte voorsprong kon beginnen. Na een gerust-
stellende 11-6, kwam de spanning terug doordat Sander de tweede game won met 8-11. Voor
de rekenmeesters: Ik had dus nog 7 punten nodig in de laatste game. Uiteindelijk werd het 10-11
voor Sander, waarmee ik voldoende had om de Bokaal letterlijk mee naar huis te nemen.
Sander mopperde nog wat over de puntentelling omdat hij 2-1 had gewonnen in games, maar
vergat dat de onderlinge totaalscore dus 29-28 voor mij was. Dat is de Ben Wenneker Bokaal
op zijn best!
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Verslag Ben Wenneker Bokaal (2)

Voor een wiskundige is het een aardige statistiek dat mijn totaal op 128 punten uit kwam, pre-
cies 2 tot de macht 7.

Na de gebruikelijke reken- en controle-exercitie door Henk en het ronddelen van de bittergarnituur,
vond de traditionele prijsuitreiking plaats waarbij naast de bekers ook prijzen van sponsoren
(o.a. hovenier Marco Schepers en De Zuivelhoeve) werden uitgedeeld door Mathea, organisator
Henk en gelegenheidsfotograaf Chris.

Het waren weer twee gezellige en geslaagde avonden met dank aan de goede organisatie door
de recreantencommissie.

Richard Veninga

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Uitslag Ben Wenneker Bokaal

Finale Poule

1 Richard Veninga
2 Sander Schoolderman
3 Joni Wendersteyt
4 Gert Mogezomp
5 Arie Pater

Runner-up poule

1 Remco Zieverink
2 Ab Harkink
3 Joop Stokvisch
4 Jan Willem Eilers
5 Albert Enterman
6 Bep Geverink
7 Robert vd Greef

Tussen wal en schip poule

1 Bert Boers
2 Marco Schepers
3 Wilma Stroeve
4 Eric Kamphuis
5 Erna Eilers
6 Chris Wenneker

Reacrentenpoule

1 Henk Harmsen
2 Geert Zeelte
3 Marieke vd Krol
4 Maarten Brunsveld
5 Mathea Bisschop
6 Gerrit Brunsveld
7 Dienke Geurts

Op 15 en 22 april zijn de wedstrijden om de Ben Wenneker bokaal gespeeld. Wederom
hebben vele zich weer ingeschreven voor dit leuke en gezellige toernooi, georganiseerd

door de recreantencommissie.  Dit jaar hadden maar liefst 5 deelnemers vanuit de bedrijven-
tafeltenniscompetitie zich opgegeven en 2 aspirant leden.  Op de 1e avond werd de voorrondes
gespeeld. Hier kon men zich kwalificeren voor de finale avond.
Op de finaleavond werd er gestreden in 4 verschillende poules.
Voor elke poule waren 3 prijzen beschikbaar gesteld door de lokale middenstand. Waaronder
een jonge Hortensia, een snackpakketje voor bij de borrel en een overleveringsset.

De einduitslag was als volgt:
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De maand Maart is weer begonnen en zo ook het jaarlijkse ‘bedrijventoernooi’. Ook dit jaar
heeft de organisatie weer genoeg teams op de been weten te krijgen om dit altijd gezellige

toernooi plaats te kunnen laten vinden.
Nadat vorig jaar het team van Poelier t Voske de eerste plaats wist te bemachtigen was het dit
jaar de beurt aan een ander team, het team van de jonge mannen van Eethuis , Wayang.
Al vrij snel was duidelijk dat de heren zonder al teveel moeite zich een jaar lang kampioen
mogen noemen. In de zinderende finale tegen het team dat op de been is gebracht door de
recreanten van de toekomst zelf wisten ze ruim en overtuigend te winnen.
Aan het eind van het toernooi werd een ieder aanwezig weer voorzien van een heerlijk broodje,
ditmaal een broodje shaslick verzorgd door wie anders dan de dames van Poelier t Voske.
Mocht het jullie ook leuk lijken om aan dit gezellige toernooi mee te doen met het liefst collega’s
en eventueel aangevuld met vrienden of kennissen, schroom dan niet en geef je op!  De opgave
lijsten zullen volgend jaar weer in de hal komen te hangen. Omdat het ieder jaar moeilijker wordt
om deelnemers te vinden wordt ieder aangemeld team van harte toegejuicht zodat dit toernooi
ook het volgende jaar weer doorgang kan vinden.
Tot slot wil ik nog even de barmannen bedanken die zoals elk jaar weer een ieder hebben
bediend van hapjes en drankjes.

Albert, Gerrit en Alie Bedankt!!

Einduitslag:
1e Eethuis Wayang
2e Bep’s Bijzondere Eenheid
3e Poelier ’t Voske 2
4e Proef Garage
5e Autobedrijf Keizer
6e Poelier ’t Voske 1
7e Superboeren
8e Grand cafe Merlot
9e Ferti Plus
10e Hoveniersbedrijf Driessen

Bedrijventoernooi

Team Voske 1 en 2
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Naam Team games    gewonnen %
Gert Mogezomp Super Boeren 15 15 100
Erwin Driessen hov. Driessen/ autobed Keizer 19 18 95
Jeroen Hoffman poelier 't Voske 1 33 28 85
Chris Wenneker autobedrijf Keizer 7 5 71
Richard Otten autobedrijf Keizer 7 5 71
Theo Blaauw grand cafe Merlot 15 10 67
Gerrit Brummelman Ferti Plus 31 20 65
Robert de Greef Super Boeren 21 13 62
Maarten Brunsveld autobedrijf Keizer 18 11 61
Ronny van Santen autobedrijf Keizer 28 16 58
Martin Willink Super Boeren 33 19 58
Marjan Jansen Ferti Plus 24 13 54
Frits Keijzer autobedrijf Keizer 31 16 52
Martijn Woestenenk hoveniersbedrijf Driessen 33 17 52
Mieke Mogezomp poelier 't Voske 1 35 17 49
Hans Stevens grand cafe Merlot 29 14 48
Sebas van Til grand cafe Merlot 14 5 36
Chantal Gerritsen grand cafe Merlot 6 2 33
Miranda Keizer grand cafe Merlot 9 3 33
Ricon Wagenvoort grand cafe Merlot 9 3 33
Sander Fentsahm Super Boeren 24 7 29
Mike Hazevoet hoveniersbedrijf Driessen 15 4 27
Hans Sleumer Ferti Plus 13 3 23
Joyce te Wierik poelier 't Voske 1 30 3 10
Maarten Brummelman Ferti Plus 10 1 10
Rion Wagenvoort grand cafe Merlot 16 1 7
Wilco Kl Tieswink hoveniersbedrijf Driessen 31 1 3
Bert Langeler Super Boeren 6 0 0
Gerrit Kolkman Ferti Plus 9 0 0
Max vd Kerkhof Ferti Plus 6 0 0

Bedrijventoernooi persoonlijke resultaten
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Controleren wedstrijdbriefjes

Zoals jullie weten en als het goed is niet teveel over gehoord hebben, heb ik twee seizoenen
geleden het wedstrijdsecretariaat van Henk Brinkerink overgenomen.

Ik had mezelf voorgenomen geen wedstrijdbriefjes te controleren. Ik ben namelijk van mening
dat elk team na de wedstrijd zijn eigen wedstrijdbriefje dient te controleren. Dit zou mij ver-
schrikkelijk veel (vrijwilligers)werk schelen. Nu blijkt in de praktijk dat dit resulteert in veel boetes
door vele kleine foutjes.

Ik wil bij deze benadrukken dat de NTTB de wedstrijdbriefjes bijna letter voor letter controleert.
Dit terwijl het controleren van de wedstrijdbriefjes eigenlijk overbodig is, aangezien de uitslagen
in het  zogenoemde NAS-systeem worden ingevoerd en het controleren dus hopeloos ouder-
wets is. Feit blijft echter dat dit dus wel degelijk zeer grondig gebeurt en mijn vraag aan jullie is
dus ook of jullie alsjeblieft na de wedstrijd heel even de tijd willen nemen om dat ene formuliertje
na te kijken op mogelijke fouten.

Fouten maken is menselijk en ik begrijp best dat de zin om te gaan zitten en een formulier na te
kijken niet de leukste bezigheid is, vooral na een verloren wedstrijd. Begrijp dan wel dat ook ik
zelf tafeltennis en het wedstrijdsecretariaat vrijwillig doe om een steentje bij te dragen aan de
club. Ook ik heb niet de zin om op een zondagochtend 14 briefjes te controleren. Want daar
komt het vaak wel op neer! Denk hier alsjeblieft aan na de eerstvolgende wedstrijd en ook de
wedstrijden daarna.

Begin volgend seizoen zal ik nog wat benodigde informatie sturen met betrekking tot de najaars-
competitie.

Sander Schoolderman
Wedstrijdsecretaris senioren

Barrooster woensdagavond

Vroeg: 20:00 – 22:00 Laat: 22:00 – einde

13/05 Keidagen Keidagen
20/05 Mathea Bisschop Henk Harmsen
27/05 Riet Pongers Albert Enterman
03/06 Laus Halsema Chris Wenneker
10/06 Henk Lubberding Bert Boers
17/06 Mathea Bisschop Sander Schoolderman
24/06 Jos Jeurissen Gert Mogezomp
01/07 Henk Franssen Marieke v/d Krol
08/07 Liesbeth Kok Mark Boot
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Overgang naar de plastic bal?

Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft in 2014 een bericht gepubliceerd over het spelen met
de nieuwe non-celluloid bal (=plastic bal).

Tussen 1 januari en 1 september staat bij de landelijke toernooien in de convocatie vermeld met
welke bal er wordt gespeeld, enkele voorbeelden hiervan zijn:
- NK B/C/D: hier wordt met de non-celluloid bal gespeeld;
- NSM C, E en G: hier wordt met de celluloid bal gespeeld;
- NJK B: hier wordt met de celluloid bal gespeeld.

Vanaf 1 september 2015 dienen alle competitiewedstrijden en toernooien gespeeld te worden
met de "nieuwe" plastic bal.
- alle competities (zowel landelijk als afdeling);
- alle nationale toernooien (georganiseerd door de NTTB);
- alle afdelingstoernooien, zoals de Afdelingskampioenschappen.

Voor onze vereniging betekent dit dat we tijdens de training en recreatieve activiteiten gebruik
blijven maken van de "oude" celluloid bal. De redenen hiervoor:
- de hoge kosten van de plastic ballen
- de grote voorraad celluloid ballen

Mochten er vragen zijn, wendt je dan tot een lid van de Technische Commissie.

Ronald Swaters

Afdelingskampioenschappen

Gerben Otten, speler van het eerste team, won 2 mei
de afdelingskampioenschappen in Zwolle bij de senio-

ren. Rutger Carelse deed hetzelfde bij de jeugd.

Na een spannende eindstrijd in de finalepoule mocht Carelse
de beker ophalen in de landelijke klasse.
De Lochemse tafeltennissers waren ook succesvol op
afdelingsniveau. Emine Ernst won het toernooi in de hoofd-
klasse. Haar teamgenote Jessa Buijnink bereikte in diezelfde
klasse de halve finales. Bjarne Jeurissen strandde ook pas
in de halve eindstrijd bij de vijfde klassers.

Rutger Carelse, winnaar bij de jeugd
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Verslag Sara Brouwer
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Voorjaarscompetitie 2015 Jeugd (1)

Zes teams én in totaal negentien competitie spelende jeugdleden hebben meegedaan aan
de voorjaarscompetitie. Met af en toe verrassende resultaten. Een overzicht van cijfertjes

en wat bijzonderheden.

Team 1 Hoofdklasse
Jessa, Emine en Sven vormen samen ons vlaggenschip. Vooraf was de doelstelling: handha-
ving. Maar die doelstelling werd al snel bijgesteld in: eindigen in de top drie. En dat ze nu – terwijl
ik dit stukje tik – nog slechts één puntje nodig hebben tijdens de inhaalwedstrijd om kampioen te
worden, is geweldig. Helemaal als je je bedenkt waar dit team vandaan komt. Sven is twee
klassen hoger gaan spelen en piekte dit seizoen echt op de juiste momenten. Jessa en Emine
handhaafden zich vorige helft vooral door de punten van Rutger, maar lieten nu allebei zien dat
ze klaar zijn voor de landelijke competitie. Top gedaan! Dat geldt ook voor Johan, Boris en Gerrit
die dit team (één of meerdere keren) hebben begeleid.

Team 2 Tweede klasse poule A
Rico, Ellen en Olivier hebben het met hun coach Gerbrand Pot eigenlijk heel goed gedaan in de
tweede klasse. Ze zijn met z’n drieën derde geworden. Rico bleek de topscoorder van dit team
met 63%, op de hiel gezeten door Ellen (57%) en Olivier (43%). Alle drie de spelers trainen hard
en laten een mooie ontwikkeling zien. Volgend seizoen een kampioenschap? Het zou maar zo
kunnen!

Team 3 Vierde klasse poule D
Anouk, Jonas en Sander zijn met hun coaches Albert en Annemiek vierde geworden. Sander
was de uitblinker in dit team. Hij deed afgelopen seizoen een stapje terug qua klasse (van 3de
naar 4de klasse) en scoorde nu met 77 procent heel goed. Opvallend aan Anouk is dat ze deze
competitiehelft niet met rechts, maar voor het eerst met links heeft gespeeld! Dat is even wen-
nen, maar ze deed het niet onverdienstelijk en won negen partijen. Jonas blees helaas steken
op nul procent. Hij heeft besloten te stoppen met tafeltennis.

Team 4 Vierde klasse poule C
Piotr, Levi en Fabian zijn als de kampioenen van vorig seizoen gepromoveerd naar de vierde
klasse. En dat ze hierin thuishoren, blijkt wel uit de nette vierde plek die ze hebben behaald. met
slechts drie punten achterstand op de nummer drie en zes punten op de nummer twee. Er zit
voor de toekomst dan ook best meer in, als dit team nog constanter gaat presteren. Coach Erik
heeft het regelmatig over zijn ‘dream’ team, letterlijk dan. Zowel Piotr, Fabian als Levi dromen er
wat af onder de wedstrijden. Toch laten ze alle drie flinke progressie zien. Vooral Piotr heeft met
77% een heel hoog percentage gescoord!

Team 5 Vijfde klasse poule D
Bjarne, Romy, Tess en Jeroen zijn op een nette vierde plek geëindigd in de vijfde klasse. Met
slechts twee punten achterstand op DTS. Een puike prestatie voor deze vier jeugdige
tafeltennissers die vorig jaar alle vier nog in de starterscompetitie speelden. Onder leiding van
hun coach Wilma hebben ze alle vier laten zien dat ze dit niveau aan kunnen. Bjarne heeft op dit
moment zelfs nog meer in zijn mars. Hij verloor in totaal slechts zes potjes en ook zijn inval-
beurten in de vierde klasse waren niet onverdienstelijk. De zussen Stroeve maakten dit seizoen
allebei een positieve ontwikkeling door. Daar gaan we zéker nog veel van horen. Net als van
Jeroen. Hij is dit seizoen opgevallen bij de Afdelingstrainers. Ze hebben hem uitgenodigd om
eens in de veertien dagen op zondagochtend in onze hal mee te trainen met de beste welpen en
pupillen van de afdeling.
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Voorjaarscompetitie 2015 Jeugd (2)

Team 6 Starters
De starters kenden een droomstart! Sara, Sika en Tessel werden derde in de voorjaarscompetitie.
Voor Sara en Sika was het de eerste keer dat ze wedstrijden speelden. Gelukkig kon Tessel
beide meiden op sleeptouw nemen en hen de fijne kneepjes van het spel, de tactiek en het tellen
uitleggen! Tessel wist zelf 8 partijen te winnen, waarbij gezegd moet worden dat zij vaak dub-
bele wedstrijden speelde tegen de sterkste tegenstanders. Sika won 7 potjes en Sara 4.

Afdelingscompetitie Jeugd

Hoofdklasse
De Toekomst 1 09 - 56
Kampenion 3 10 - 57
Torenstad 1 10 - 53
Swift (D) 1 10 - 51
De Trefhoek 1 09 - 38
Trias 1 10 - 35

2e klasse - Poule A
DTS 6 10 - 70
Swift (D) 3 10 - 63
De Toekomst 2 10 - 55
Match Point 68 1 10 - 45
Vitesse '35 2 10 - 35
Twekkelerveld 1 10 - 22*

4e klasse - Poule C
ENTAC 1 10 - 72
Borne 1 10 - 54
DTS 7 10 - 51
De Toekomst 4 10 - 48
Blauw-Wit 2 10 - 41
Effekt '74 3 10 - 34

4e klasse - Poule D
De Trefhoek 2 08 - 56
De Veluwe 3 08 - 50
Trias 4 08 - 39
De Toekomst 3 08 - 29
Swift (D) 7 08 - 26

De Toekomst 1
E. Ernst (Emine) 27  24   89%
J. Buijnink (Jessa) 24  17   71%
S.G. Jeurissen (Sven) 27  07   26%

Invaller
J. Schrijver (Jeroen) 03  00    0%

De Toekomst 2
R. Rappard (Rico) 30  19   63%
E. Mogezomp (Ellen) 30  17   57%
M.O. Pot (Olivier) 30  13   43%
J. Schut (Jolijn) 00  00    0%
J. Schrijver (Jeroen) 00  00    0%

De Toekomst 4
P.F. Uchnanowicz (Piotr) 30  23   77%
F.S. Ernst (Fabian) 30  11   37%
L. Munk (Levi) 30  10   33%
J.A. Coree (Jesse) 00  00    0%

De Toekomst 3
S.L. Peters (Sander) 21  15   71%
A. Appelo (Anouk) 21  09   43%
J. Kersten (Jonas) 24  00    0%

Invallers
B.J. Jeurissen (Bjarne) 03  01   33%
J. Brouwer (Jeroen) 03  00    0%
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Voorjaarscompetitie 2015 Jeugd (3)

De competitie wordt in stijl afgesloten:
een spandoek maken voor Heren 1 en hen aanmoedigen en daarna patat eten en een ijsje!.

De Toekomst 3
S.L. Peters (Sander) 21  15   71%
A. Appelo (Anouk) 21  09   43%
J. Kersten (Jonas) 24  00    0%

Invallers
B.J. Jeurissen (Bjarne) 03  01   33%
J. Brouwer (Jeroen) 03  00    0%

De Toekomst 5
B.J. Jeurissen (Bjarne) 09   8   89%
J. Brouwer (Jeroen) 18   9   50%
T. Stroeve (Tess) 12   5   42%
R. Stroeve (Romy) 15   6   40%

De Toekomst 5
B.J. Jeurissen (Bjarne) 09  04   44%
R. Stroeve (Romy) 06  01   17%
T. Stroeve (Tess) 09  01   11%
J. Brouwer (Jeroen) 03  00    0%

De Toekomst 6
S. Marijt (Sika) 13  07   54%
T. Boelens (Tessel) 15  08   53%
S. Brouwer (Sara) 12  04   33%

4e klasse - Poule D
De Trefhoek 2 08 - 56
De Veluwe 3 08 - 50
Trias 4 08 - 39
De Toekomst 3 08 - 29
Swift (D) 7 08 - 26

5e klasse - Poule D
Smash 2000 1 06 - 56
Rijssen 4 06 - 44
De Toekomst 5 06 - 31
DTS 8 06 - 31
Vitesse '35 3 06 - 20
Twekkelerveld 2 06 - 15
Blauw-Wit 3 06 - 13
5e klasse - Poule D1
Smash 2000 1 09 - 82
Rijssen 4 09 - 64
DTS 8 09 - 39
De Toekomst 5 09 - 37

Startersklasse - Poule A
DSC 2 10 - 47
Rijssen 6 10 - 33
De Toekomst 6 10 - 23
Swift (D) 9 10 - 17
Borne 2 10 - 15
Torenstad 4 10 - 15
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Emine sporttalent Lochem

Op vrijdag 6 maart werd Emine verkozen tot sporttalent van de gemeente Lochem. Tijdens
de finaleavond won ze  tot haar eigen verbazing van de andere genomineerden:

mountainbiker Annemoon en zwemmer Luuk.
Emine: “Die sportverkiezing was een hele ervaring. Op de club werd van mij een introductie-
filmpje gemaakt. En een week voor de verkiezing mocht ik naar de radiostudio van Achterhoek
FM komen. Dat vond ik wel spannend omdat ik niet wist wat ik ervan kon verwachten. Uiteinde-
lijk viel het reuze mee. De man die de uitzending presenteerde had ik zelfs wel eens gezien op
de club. In de studio heb ik ook kennisgemaakt met de andere genomineerden. Annemoon en
Luuk. Eerlijk gezegd: ik had totaal niet verwacht dat ik zou winnen. Ik ging ervan uit dat Annemoon
zou winnen omdat zij vorig jaar ook al was genomineerd. Misschien was daarom de overwin-
ning voor mij extra leuk. Op de avond van de sportverkiezing zelf kreeg ik als prijs een glazen
beeld en een mooie doos met allemaal sportspullen van de Nijha. Er zaten pionnen, een speed-
ladder, een stopwatch, een tafeltennisnetje voor op de keukentafel thuis, een balanceerbal en
nog veel meer leuke dingen in. Het meeste daarvan heb ik aan de club gegeven want mijn
moeder kan het goed gebruiken bij de training van de starters. Van het bestuur heb ik een
lekkere pot met snoep gekregen. En eerder al gaf de jeugdcommissie me een mooi armbandje.
Behoorlijk verwend dus. Allemaal bedankt! En ook de mensen die op me gestemd hebben, dank
jullie wel!”
Ga voor het introductiefilmpjes en de radio-uitzending naar: www.sportverkiezinglochem.nl
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2e en 6e plek op A-ranglijsttoernooi

Emine bereikte 22 maart op een A-ranglijsttoernooi in Den Haag een tweede plek. Een puike
prestatie voor onze eerstejaars pupil. Om de finale te halen, versloeg ze onder meer de

nummer twee van Nederland Vicky Schijven. De Limburgse Karlijn van Lierop was in de eind-
strijd helaas nog een maatje te groot.
Jessa kwam ook uit bij de pupillen. Zij had wat minder geluk met de indeling en kwam Karlijn al
vroeg in het toernooi tegen. Jessa wist nog een game van Karlijn te winnen. Uiteindelijk werd
Jessa zesde.

IJsje eten bij de Mac

Zaterdag 25 april hebben we, Sara, Sika en Tessel onze laatste competitiewedstrijd gespeeld
in Deventer tegen Swift. Alle wedstrijden bij elkaar zijn we derde geworden. We hebben het

heel erg gezellig gehad met z’n drieën en onze coach Jolanda. We hebben ook veel van Jolanda
geleerd dit seizoen, dankjewel Jolanda!
Als afsluiting van het seizoen hebben we bij de MC Donalds een ijsje gegeten.
Sara, Sika en Tessel

op de foto:
Jessa links
Emine rechts



mei 2015Toekomst Meppers

47

12 nieuwe jeugdleden!

Siem, Dolf, Anniek, Daniek, Fie, Maarten, Bram, Tom, Luuk, Stef en Colin… Afgelopen maan-
den hebben we meer dan tien nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen! Daarom zijn we

onlangs een heel nieuwe trainingsgroep gestart. Het merendeel van de nieuwe aanwas raakte
op school enthousiast tijdens een gastles van ons succesvolle table stars-team. Chapeau voor
deze vrijwilligers!

7 juni – Vriendjestoernooi

Na de competitie, op 7 juni, is er een zogenaamd vriendjestoernooi gepland voor alle jeugd-
leden (ook voor de niet competitiespelers!). Breng dus je vriendje vriendinnetje mee die dag

zodat ook zij het tafeltennis een beetje leren en dus snappen waarom jij het zo leuk vindt. Het
toernooi begint om 10:00  en duurt tot 14:00 uur (eventuele uitloop tot 15:00 uur). Voor een lunch
wordt gezorgd! Voor dit gezellige toernooi mag je 1 vriend of vriendin  meenemen om ze te leren
tafeltennissen. Opgeven kan bij Boris Bosch.

Kaj Munk stopt met wedstrijdsecretariaat

Na anderhalf jaar draagt Kaj Munk het wedstrijdsecretariaat over aan een ander. We zijn erg
blij met alles wat hij hiervoor heeft gedaan. Onder zijn bezielende leiding ligt er nu een mooi

draaiboek waar de volgende wedstrijdsecretaris zo mee aan de slag kan

Dank aan sparrende senioren

Nu het tafeltennisseizoen weer ten einde loopt, met alleen nog wat toernooien op het pro-
gramma, kunnen we terugkijken op een heel geslaagd (half) jaar. En alles begint natuurlijk

met een goede training. Wij zijn er ongelooflijk trots op dat we elke training weer zoveel enthou-
siaste senioren hebben die willen sparren tegen onze jeugd. Gerbrand, Kaj, Roy, Alie, Toon en
Dienke heel erg bedankt!

Namens de trainersgroep,
Erik Ernst
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Volgende keer verwacht...

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

Graag per e-mail:
redactie@lttcdetoekomst.nl

n Team- en competitieindeling najaarscompetitie 2015?

n Verslag van het Toekomst Toppers toernooi?

n Wist u dat....?

n Verslag van het uitje van de Club van 100?

n Verslag van het Dubbel toernooi

n Het schoonmaakrooster?

n Van het Bestuur?

n Verslag Campingtoernooi?

n Verslag NTTB Jeugdcup?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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